
 
 

 
    

 
 תקנון  -  חידון שיר אחד

 כללי  .1
 

חידון  באתר כאן  עולה  יר אחד"  "ש  תכנית ההסכתים  העונה החדשה שללקראת   1.1
 "(. החידון" :)להלן בקיאות בפרקי ההסכת

 ונהלי חלוקת הפרסים. בחידון  מטרת תקנון זה הינה לפרט את כללי ההשתתפות 1.2
 כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בהצבעה פעם אחת בלבד. 1.3
 ה. אמור בתקנון ז כמה לה הס מהוו  חידוןות ב השתתפ 1.4
לבטל את החידון, לרבות את הפרס,   1.5 ו/או  זה  לשנות תקנון  יהיה רשאי  התאגיד 

טענה   כל  תישמע  לא  כזה,  מקרה  בכל  הבלעדי.  דעתו  לשיקול  ובהתאם  עת  בכל 
 ס או פיצוי כלשהו.  בנושא, ומשתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פר 

לפרסם   1.6 רשאי  יהיה  פרטי התאגיד  לרבות,יפ המשתת  את  מלא    ם  ומקום  שם 
רת שידורי התאגיד בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בכל דרך אחרת  מגורים, במסג

 שיחליט התאגיד. 
 
 

 השתתפותצבעה וה .2
כולל   2.1 אחד"  "שיר  התשובות    .תשאלו  25חידון  מספר  על  לענות  המשתתפים  על 

בהסכת    הםוב עליה הפרק הא  מהו  לספר ו   ,קצר ביותרהנכונות הרב ביותר בזמן ה 
 כך.   ומדוע בחר ומנומק עם הסבר קצר "שיר אחד"

יהיה   2.2 מיום  להשתתףניתן    ה עשב  8.2.2021יום  ועד    9:30  ה בשע  25.1.2021  החל 
09:00 . 

בין   2.3 יהיו  בפרסים  התשובות  שענו  המשתתפים  הזוכים  מספר  הרב  על  הנכונות 
דית שתמונה  ייעווועדה    ל ידיע  נבחרההתשובה שלהם  ו  ביותר  קצרביותר בזמן ה

 .לןלה  3עיף ותבחר את הזוכים כאמור בסלשם כך 
הבמסגרת   2.4 פרטיו    רישוםהליך  את  להוסיף  יידרש  מלא,   –המצביע  כתובת    שם 

 ספר טלפון נייד.  דוא"ל וכן מ
פ 2.5 באמצעות  בפרס  זכייתו  בדבר  הזוכה  את  יעדכן  הקשרהתאגיד  שמסר    רטי 

 .קבלת הפרסלת פרטים לעניין ההודעה על הזכייה וקבלקבלת 
פרטים ועקב כך  ונים. מצביע ששגה במסירת הכ נבאחריות המצביע למסור פרטים   2.6

א יוכל לבוא בכל  ל  -כייה וקבלת הפרסלא יהיה ניתן לאתרו לצורך עדכון בדבר הז
 ענה כלפי התאגיד בעניין זה.ט

 
 

 בחירת הזוכה  .3
המועד   3.1 סיום  להצלאחר  שנקבע  ועדה  האחרון  תוקם  ש יבעה,  התאגיד  יעודית  ל 

כאן  , עורך  ניר גורלי  יעמודוועדה  מעובדי התאגיד. בראש ה   3לפחות  ול  אשר תכל
 הסכתים. 

הנכונות  על מספר התשובות  שענו    המשתתפיםשל    יהםתשובותהוועדה תבחן את   3.2
ה בזמן  ביותר  התשביותר  קצרהרב  את  ותדרג  תבחר  ומתוכן  המקוריות  ,  ובות 

 דעת הוועדה.  ולוהמעניינות שבהן בהתאם לשיק
 

 

 

 חלוקת הפרסים  .4
   זוכים שייקבעו על ידי הוועדה.עשרה יחולקו ל  הפרסים 4.1
 . ם הינם חולצות ממותגות של "שיר אחד"הפרסי 4.2
ר  אותם בדב  יידע ת ם וקשר עם הזוכי  ר וצית  המצעדהפקת  ,  סגירת החידוןלאחר   4.3

 פן קבלת הפרס. או
 



 
 

 
 יות אחר .5

 
ומתחייב  בהשתתפותו,   6.1 הוא  מצהיר  כי  מי    פוטרהמשתתף  כל  ו/או  תאגיד  את 

  ה במישרין קשורדרישה ה אחריות לנזק ו/או  ה ו/או  או תביעה ו/ענט , מכל  ומטעמ
ל  בעקיפין  הזלבחיר   פרס,ו/או  הפ  וכים,ת  איכות  ומועד  לרבות  טיבו  ו/או  רס 

   אספקתו.
 

אינם נושאים בכל אחריות    מטעמו   מי  וא /ותאגיד  מור, המבלי לגרוע מכלליות הא 6.2
פרטי לאבדן  המ  שתתףהמ  באשר  במערכת  מכשל  ש כתוצאה  ף  משתתה  לחשוב 

 .המשתמש פרטיבה נקלטו שוב מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחו/או 
 

 


